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INTRODUÇÃO 

Um dos modos de aplicar o conceito de sustentabilidade na construção civil é 

inserir fibras naturais (na forma de filamentos) no concreto. TUTIKIAN (2016) advoga 

não ter dúvidas de que as fibras naturais são excelentes materiais para o reforço 

estrutural das matrizes cimentícias, por resistirem bem aos esforços de tração 

quando adicionado ao concreto.  Nesse contexto, as fibras do bambu apresentam-se 

como uma ótima alternativa construtiva. O princípio básico das estruturas de 

concreto com a adjunção de fibras de bambu consiste na capacidade do concreto 

em resistir aos esforços de compressão e na propensão das fibras naturais 

contraporem os esforços de tração. Assim, adotaremos essa concepção preliminar 

para investigar o comportamento do concreto com adjunção de fibras de bambu nos 

ensaios laboratoriais.  

OBJETIVOS 

 Discutiremos, aqui, a variação da resistência do concreto nos ensaios de 

compressão uniaxial do concreto não armado com adição de fibras de bambu. 

Compará-lo-emos com a do concreto puro (sem adição de fibras), estabelecendo um 

índice de desempenho que indicará quão fortalecido (ou enfraquecido) a estrutura 

de concreto com fibras de bambu ficou em relação aos ensaios com o concreto puro. 

  

METODOLOGIA 

Discorreremos neste artigo sobre uma investigação experimental, com caráter 

exploratório-descritivo, de abordagem científica. Apesar das limitações 

metodológicas do projeto, procuramos estudar, analisar e responder a seguinte 

questão: é possível reproduzir em nossos ensaios laboratoriais resultados que 

corroboram aqueles obtidos por CARLESSI (2010), indicando evidências de 

viabilidade técnica no emprego desse material como elemento estrutural de reforço 

do concreto, mesmo adotando procedimentos distintos nas técnicas de 

impermeabilização e aderência das fibras? 

Em nossos testes, empregamos o bambu da subespécie Phyllostachys Aurea, 

com mais de 3 anos de idade e fibras com dimensões de 1cm x 0,5cm x 5cm . 

Adotamos o método de tratamento térmico bi-óleo proposto por GHAVAMI (2017), e 
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experimentado por SANTOS (2017), para a preservação dos bambus contra 

patógenos e umidade. Além disso, aplicamos uma camada de cola branca misturada 

a areia grossa a fim solucionar as adversidades com a impermeabilização e a 

aderência do bambu ao concreto, graves problemas já constatados em diversas 

pesquisas acadêmicas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Para os ensaios de compressão, preparamos, de acordo com os 

procedimentos da NBR5739, 6 corpos de prova  cilíndricos, de 30 cm de altura e 

15cm de diâmetro, sendo 3 deles com adição de 1,5% fibras de bambu do volume 

de concreto e os outros 3 somente com concreto, para servir de referência. Os 

corpos de prova foram rompidos no décimo segundo dia, após 11 dias imersos no 

tanque de cura. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Nossos resultados estão sintetizados na tabela (I). Analisando essas 

informações, concluímos que, em média, o concreto com adjunção de fibras de 

bambu se mostrou enfraquecido em 26,35%, tendo como referência o concreto puro. 

A maior resistência alcançada nas amostras com fibras de bambu foi de 17,9 MPa, 

implicando  índice de enfraquecimento de aproximadamente 12%. Portanto, estes 

resultados, sob o ponto de vista da resistência a compressão, não corroboram os 

encontrados por CARLESSI (2010), que apresentaram um fortalecimento médio de 

20,63% na resistência do concreto com de fibras de bambu.  Mas aqui, há uma 

resalva: a comparação entre as pesquisas supracitadas vale até certo ponto, pois os 

procedimentos metodológicos adotados foram diferentes. Adotamos o método do bi-

óleo para tratamento contra patógenos e empregamos cola branca com areia como 

técnica de impermeabilização e aderência do bambu ao concreto, procedimentos 

não praticados por CARLESSI (2010).  Constatamos que nosso estratagema para 

garantir aderência do bambu ao concreto não funcionou como imaginávamos. Após 

o rompimento dos corpos de provas, observamos que as fibras de bambu 

apresentavam-se isentas de sinais de trinca ou ruptura, bastantes umedecidas e 

sem a cola e a areia que agregamos. A imersão das peças de bambu no óleo 

provavelmente tenha dificultado a pega da cola branca e da areia no bambu, 
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inviabilizando ainda mais a sua aderência ao concreto.  Sem aderência, as peças de 

bambu realmente enfraquecem o concreto, conforme foi constatado por DAROLT 

(2016) em suas investigações. 

Sendo assim, sumarizamos este trabalho com a seguinte consideração final: 

“Em nossa abordagem sobre a junção de fibras de bambu e concreto, não foi 

possível reproduzir os resultados de CARLESSI (2010), e provavelmente, empregar 

o método bi-óleo no tratamento do bambu com a aplicação da cola branca para 

impermeabilização reduza o desempenho do concreto com relação a sua resistência 

máxima de compressão”. 

 

Tabela I – Resultados dos ensaios de compressão 
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